
 5562הוראות הפעלה למנגנון 

 

 .זה CASIO בשעון לבחירתך טוב מזל

 ההוראות את בעיון קרא, תוכנן הוא שלשמו השירות שנות את לך מספק זה שעון כי להבטיח כדי

 ". משתמש תחזוקת"ו" להפעלה זהירות אמצעי" בסעיף המופיע המידע ובמיוחד, זה במדריך

 

 לגבי המנגנון 

 

 בהירות דמויות או, בהיר רקע על כהות דמויות כמו מופיע התצוגה טקסט, לךש השעון בדגם תלוי• 

 .בהיר רקע על כהות דמויות באמצעות מוצגות זה במדריך הדוגמאות כל. כהה רקע על

 .באיור המוצגות האותיות באמצעות מסומנות הכפתור פעולות •

 שונה להראות עשוי בפועל המוצר ולכן, בלבד לעיון מיועדים זה במדריך המוצר איורי כי לב שים •

 .באיור מהמתואר במקצת

 

 בשעון השימוש לפני לבדוק שצריך דברים

 . בדיקת עוצמת הסוללה1

 

 אם כן  ?הסוללה כמחוון מסומנים M או H האם

 .טעון השעון

 " השעון טעינת" ראה, טעינה אודות לפרטים

 

 אם לא 

 טעינת" ראה, לפרטים. לאור חשוף הוא בו במקום הצבתו ידי על השעון את טען. נמוכה עוצמת סוללה

 "השעון

 



 (.DST) הקיץ שעון הגדרת ואת הבית עיר הגדרת את בדוק. 2

 ואת שלך העיר הגדרות את להגדיר כדי" הבית עיר הגדרות את להגדיר כדי" תחת בהליך השתמש

 .הקיץ שעון

 !ָחׁשּוב

 הקפד. זמן במצב הנכונים והתאריך השעה, הבית עיר בהגדרות תלויים תקין עולמי זמן מצב נתוני •

 .נכונה בצורה האלה ההגדרות את להגדיר

 .הנוכחית השעה את הגדר. 3

 השעה לקביעת •

 " נוכחיות ותאריך שעה הגדרות של תצורה קביעת" ראה

 .לשימוש כעת מוכן השעון

 

 השעון טעינת

, מובנית נטענת וללהס טוען שנוצר הכוח. מאור חשמל המפיק סולארי פאנל הם השעון פני

 .לאור נחשף שהוא פעם בכל נטען השעון. שעונים פעולות שמאפשרת

 

 טעינה מדריך

 .לאור חשוף הוא שבו במקום אותו השאר, השעון את עונד לא שאתה פעם בכל

 .שיש ביותר החזק לאור השעון חשיפת ידי על מושגים ביותר הטובים הטעינה ביצועי •

 

 .בגדיך שרוול ידי על מאור חסומות אינן שפניו דאו, השעון את לובש כשאתה

 .בלבד חלקי באופן ולו שלך השרוול ידי על חסומים פניו אם שינה למצב להיכנס עשוי השעון •

 

 !ַאזָהָרה

 כדי בשעון הטיפול בעת היזהר. למדי חם להיות לו לגרום עלולה לטעינה בוהק באור השעון השארת

 לתקופות הבאים לתנאים נחשף הוא כאשר במיוחד חם להיות יכול השעון. בכוויות פציעות למנוע

 .ארוכות

 ישיר שמש באור החונה מכונית של המחוונים לוח על •



 ליבון למנורת מדי קרוב •

 ישיר שמש באור •

 !ָחׁשּוב

 אמור LCD -ה מראה. הדיגיטליות התצוגות להשבתת לגרום עלול מאוד חם להיות לשעון לאפשר •

 .יותר נמוכה לטמפרטורה חוזר השעון כאשר ובש רגיל להיות

 בעת בהיר לאור כלל בדרך חשוף באזור אותו ושמור השעון של בחשמל חיסכון פונקציית את הפעל •

 ייגמר לא שהכוח להבטיח עוזר זה. ארוכות לתקופות אחסונו

 מפני חסום שהוא כזו בצורה אותו ללבוש או אור בו שאין באזור ארוכות לתקופות השעון אחסון• 

 .האפשר במידת בהיר לאור השעון את חשף. חשמל לזרום לגרום יכול לאור חשיפה

 כוח רמות

 .הסוללה במחוון התבוננות ידי על השעון של ההספק רמת על מושג לקבל תוכלו

 

 

 בהיר לאור חשיפה וכי, מאוד נמוכה הסוללה כי מציינת( L) 3 ברמה LOW המהבהבת ההודעה• 

 .האפשרי בהקדם נדרשת לטעינה

. המפעל של הראשוניות המחדל לברירות חוזרות וההגדרות מושבתות הפונקציות כל, 5 ברמה •

, הנוכחית השעה את מחדש הגדירו, 5 לרמה שנפלה לאחר( M) 2 לרמה מגיעה שהסוללה לאחר

 .אחרות והגדרות התאריך

 (.M) 2 לרמה 5 מרמה נטענת שהסוללה ברגע שוב מופיעים תצוגה מחווני •

 הסוללה למחוון לגרום עלול אחר אחר חזק אור למקור או ישיר שמש לאור חשוף השעון השארת •

 מספר לאחר הנכונה הסוללה רמת את לציין יש. בפועל הסוללה מרמת הגבוהה זמנית קריאה להציג

 .דקות

 הסוללהש פעם בכל היצרן של הראשוניות המחדל לברירות חוזרים ההגדרות שאר וכל הנוכחי הזמן •

 .הסוללה את מחליפים וכאשר 5 לרמה יורדת

 

 



  התאוששות מצב

 לגרום עלול קצרה תקופה במהלך גבוהה במהירות מחוג תנועת או/  ו צפצוף, תאורה פעולות ביצוע •

. שחזור במצב נמצא שהשעון כך על מצביע זה. להבהב להתחיל( L -ו H, M) הסוללה מחווני לכל

 להחזרת עד יושבתו שעה לפי איתות ופעולות לאחור לספירה רטיימ אזעקת, אזעקה, תאורה

 .הסוללה

 זה. להבהב יפסיקו( H, M, L) הסוללה מחווני, זה בשלב. דקות 15 -כ בעוד יתאושש הסוללה כוח •

 .שוב מופעלות לעיל המפורטות שהפונקציות מציין

 הדבר פירוש, מהבהבת( טעינה) CHG -ה הודעת וגם מהבהבים( H, M, L) הסוללה מחווני כל אם •

 .האפשרי בהקדם בהיר לאור השעון את חשף. מאוד נמוכה הסוללה שרמת

. נמוך הסוללה כוח שנותר הנראה ככל פירושו( H, M, L) הסוללה מחווני כל של תדיר מהבהב •

 .להיטען לו לאפשר כדי בוהק באור השעון את השאירו

 טבלת טעינה

 

 .רגילה יומיומית להפעלה חשמל להפקת יום מדי משוערת חשיפה 1* 

 .אחת לרמה כוח להעלות בכדי הנדרש( בשעות) משוער חשיפה זמן 2* 

 .התאורה בתנאי תלויים בפועל החשיפה זמני. בלבד לעיון מיועדים כולם לעיל החשיפה זמני •

 באנרגיה חסכון

 לתקופה נותר ןשהשעו פעם בכל אוטומטי באופן שינה למצב נכנס בחשמל חיסכון, כשמצב זה מופעל

 מחיסכון מושפעות השעון פונקציות כיצד מראה שלהלן הטבלה. חשוך הוא בו באזור מסוימת

 .בחשמל

 " בחשמל חיסכון של השבתה או להפעלה" ראה, בחשמל חיסכון של והשבתה הפעלה על למידע •

 ". פונקציונלית שינה"ו" שינה הצג: "שינה מצב רמות שתי ישנן למעשה •

 

 עם שינה במצב כבר השעון אם. 21:59 ועד בבוקר 6:00 השעות בין שינה למצב יכנס אל השעון• 

 .שינה במצב יישאר הוא, זאת עם, בוקר לפנות 06:00 של הגעתו

 .לאחור ספירה טיימר במצב או עצר שעון במצב כשהוא שינה למצב יכנס לא השעון •

 השינה ממצב להתאושש

  פניכם לכיוון השעון את כיוונו או, כלשהו כפתור על לחצו, היטב מואר לאזור השעון את העבירו



 פונקציות השעון 

 מצב בחירת

 .המצבים בין לנווט כדי ללחוץ עליך כפתורים אילו על מראה שלהלן האיור •

 .לפחות שניות ארבע למשך C על ארוכה לחיצה לחץ, אחר מצב מכל הזמן שעון למצב לחזור כדי •

 

 (המצבים כל) כלליות פונקציות

 בכל זה בסעיף המתוארות ובפעולות בפונקציות להשתמש ניתן

                                                                                                                         אוטומטית החזרה

 שתיים במשך כלשהי כפתור פעולת מבצעים לא אם אוטומטי באופן הזמן שעון למצב חוזר השעון •

                                                                                                                    .האזעקה במצב שלוש או

 שלוש או שתיים במשך המוצג( מהבהבות ספרות) הגדרה מסך עם השעון את משאיר אתה אם •

 .אוטומטי באופן ההגדרה ממסך ייצא השעון, פעולה כל לבצע מבלי דקות

 ראשוניים מסכים

 מופיעים מהמצב לאחרונה יצאתם בהם שצפיתם הנתונים, אזעקה או עולמי זמן למצב כשנכנסים

 .תחילה

                                                                                                                              ְגִליָלה

 לחצנים על ארוכה לחיצה, המקרים ברוב. נתונים בין לגלילה ההגדרה במסך משמשים D -ו B כפתורי

 .גבוהה במהירות בנתונים גוללת גלילה פעולת במהלך אלה

 

 תצוגת שעה

 

 .הנוכחיים והתאריך השעה את ולהציג להגדיר כדי זמן שעון במצב השתמש

 .להלן כמוצג העיר עיר על המידע את מחזירה A על לחיצה כל •

 



 הבית עיר הגדרות של תצורה קביעת

 (.DST) קיץ שעון או רגיל שעון ובחירת הבית עיר בחירת למעשה: בית עיר הגדרות שתי ישנן

 הבית עיר הגדרות את להגדיר כדי

 

 .ADJ לתצוגת עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

 " העיר קוד טבלת"ב עיין, עיר קודי אודות לפרטים •

  זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 להשתמש ברצונך שבו זה שמוצג עד העיר קודי בין לגלול כדי( מערב) B -ו( מזרח) D -ב השתמש. 2 

 .שלך הבית כעיר

 .זמן למצב לחזור כדי A על לחץ, רוצה שאתה כפי היא שההגדרה לאחר. 3

 הערה

 הנוכחי הזמן את לחשב כדי עולמי זמן במצב*  UTC בקיזוז ישתמש השעון, עיר קוד שתציין לאחר •

 .שלך בעיר הנוכחי הזמן סמך על אחרים זמן אזורי עבור

',  גריניץ היא UTC -ל הייחוס נקודת. זמן של עולם חובק יהמדע הסטנדרט, מתואם אוניברסלי זמן* 

 .אנגליה

 

 (קיץ שעון) קיץ שעון של ההגדרה לשינוי

 

 .ADJ לתצוגת עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1 

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

  זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 .DST הגדרת למסך להיכנס כדי C על לחץ. 2

 (.OFF) רגיל זמן לבין( ON) קיץ שעון בין DST הגדרת את להחליף כדי D על לחץ. 3

 הבית כעיר נבחרה UTC -ש בזמן( DST) קיץ לשעון רגיל שעון בין לעבור יכול לא שאתה לב שים •

 .שלך



 .הזמן שעון למצב לחזור כדי A על לחץ, רוצה שאתה כפי היא שההגדרה לאחר. 4

 .מופעל הקיץ שעון כי מציין DST מחוון כי נראה •

 

 נוכחיות ותאריך שעה הגדרות של תצורה קביעת

 .הנוכחיות והתאריך השעה הגדרות את להגדיר באפשרותך

 הנוכחיות והתאריך השעה הגדרות לשינוי

 .ADJ לתצוגת עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

 זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 האחרות ההגדרות את לבחור כדי להלן שמוצג ברצף המהבהב את להזיז כדי C על לחץ. 2

 

 בלבד זמן שעון הגדרות להגדיר כיצד יםמסביר הבאים השלבים• 

 B או/  ו D -ב השתמש, מהבהבת לשנות שברצונך הזמן שעון הגדרת כאשר

 .להלן כמתואר אותו לשנות כדי

 

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ. 4

 .כעת המוצג הדיגיטלי לזמן שתתאים כך האנלוגית הגדרתו את אוטומטי באופן מתאים השעון •

                                                                                                                                             הערה

 עיר הגדרות של תצורה קביעת" ראה, DST הגדרת של תצורה וקביעת בית עיר בחירת על למידע •

                                                                                                                                                " בית

. 23:59 השעה עד הצהריים לשעות יופיע PM מחוון, זמן לשעון נבחר שעות 12 של שפורמט בעוד •

 השעות בין מוצג הזמן, שעות 24 בתבנית. בבוקר 11:59 עד מחצות לזמנים מופיע לא מחוון אף

                                                                                                        .PM מחוון כל ללא, 59: 23- ל 0:00

. שונות מעוברות ושנים חודש לאורכי קצבאות מקנה השעון של המובנה המלא האוטומטי השנה לוח •

 הנטענת שהסוללה לאחר אלא אותו לשנות סיבה שום להיות צריכה לא, התאריך את שתגדיר לאחר

                                                                                5 לרמה יורד שהספק לאחר או מוחלפת השעון של

 משתנה התאריך כאשר אוטומטית משתנה השבוע יום• 



 שעון עולם

 

 48) הזמן אזורי 31- מ באחד הנוכחית השעה את להציג כדי העולמי הזמן במצב תמשלהש ניתן

 ".העולמי הזמן עיר" נקראת עולמי זמן במצב כיום שנבחרה העיר. העולם ברחבי( ערים

 עולמי זמן למצב להיכנס כדי

 .20- ה בעמוד שמוצג כפי העולמי הזמן מצב את לבחור כדי C -ב השתמש

• WT קוד ואז, לשמאל מימין אחת פעם יגללו העיר ושם העיר קוד, מכן לאחר. חתא כשנייה יוצג 

 .יוצג אותיות לשלוש המקביל העיר

 אחר זמן באזור בשעה לצפייה

 .העיר קודי בין לגלול כדי( מזרח) D -ב השתמש, עולמי זמן במצב

 

 לעיר( DST) קיץ שעון או רגיל שעון לציין כדי

 שברצונך ההגדרה שמוצגת עד העיר קודי בין לגלול כדי( מזרח) D -ב השתמש, עולמי זמן במצב. 1

 .הקיץ שעון/  השעון שעון את לשנות

                                                                 .מצפצף שהשעון עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק. 2

 סטנדרטי זמן לבין( מוצג DST מחוון) קיץ שעון בין 1 בשלב שבחרת העיר קוד את מחליפה זו פעולה •

                                                                                                             (.מוצג לא DST מחוון)

 גם ישנה שלך הבית כעיר שנבחר העיר קוד של DST הגדרת את לשנות כדי עולמי זמן במצב שימוש •

                                                                                                        .שעון זמן של זמן DST הגדרת את

 השעון כעיר נבחר UTC -ש בזמן( DST) רגיל קיץ שעון/  קיץ שעון בין לעבור יכול לא שאתה לב שים •

                                                                                                                                         .העולמית

 זמן אזורי. כעת שנבחר הזמן אזור על רק משפיעה( DST) הרגילה הקבע שעון/  השעה הגדרת• 

 מושפעים אינם אחרים

 העולם זמן ערי ואת הבית זמן את להחליף

 החדשה הבית כעיר להשתמש ברצונך שבה העיר את לבחור כדי D -ב השתמש, עולמי זמן במצב. 1

 .שלך

 .יצפצף שהשעון עד זמנית בו B -ו A המקשים את החזק, להחלפה. 2

 

 

 



 סטופר

 

 .סיומים ושני מפוצלים זמנים, שחלף זמן מודד העצר שעון

 עצר שעון למצב להיכנס כדי

 (STW) רעצ שעון מצב לבחירת C -ב השתמש

 

 הערה

                                                    שניות 59.99, דקות 59 עד שחלף זמן על להצביע יכול העצר שעון מצב •

 תצא אם, זאת עם. אחר למצב תעבור אם גם פנימי באופן תימשך מתמשכת זמן מדידת פעולת •

 עצר שעון למצב כשתחזור יוצג לא להפיצו זמן, מפוצל זמן שמוצג בזמן העצר שעון ממצב

 

 

 טיימר

 

 הספירה כאשר נשמעת אזעקה. דקות 100 עד דקה של בטווח לאחור הספירה טיימר את לכוון ניתן

 .לאפס מגיעה לאחור

 לאחור לספירה טיימר למצב להיכנס כדי

                                                                ( TMR) לאחור ספירה טיימר במצב לבחור כדי C -ב השתמש

 לאחור הספירה התחלת זמן את לציין כדי

 .לאחור לספירה טיימר למצב היכנס. 1



 התחלת לשעת לאפס כדי A על לחץ ואז אותה לעצור כדי D על לחץ, לאחור ספירה מתבצעת אם •

 .הנוכחית לאחור הספירה

 .הנוכחית לאחור הספירה התחלת תלשע לאפס כדי A על לחץ, מושהית לאחור ספירה אם •

 זהו. להבהב מתחילה לאחור הספירה התחלת זמן של הדקה שהגדרת עד לחוץ A מקש את החזק. 2

 .ההגדרה מסך

  זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 .והשנייה הדקה הגדרת בין המהבהב את להזיז כדי C על לחץ. 3

 .המהבהב הפריט את לשנות כדי( -) B -ו)+(  D -ב השתמש. 4

 ". 00'00 הגדר, דקות 100 ל לאחור הספירה זמן של ההתחלה ערך את להגדיר כדי •

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ. 5

 

 לאחור לספירה טיימר פעולת לביצוע

 

 על מסומן) בעיצומה אינה לאחור ספירה פעולת כי ודא, לאחור לספירה טיימר פעולת תחילת לפני •

 התחלת לשעת לאפס כדי A על ואז אותו לעצור כדי D על לחץ, כן אם(. לאחור הספירה שניות ידי

                                                                                                                  .לאחור הספירה

 בכל תישמע זו אזעקה. לאחור הספירה לסוף מגיעים כאשר שניות 10 למשך נשמעת אזעקה •

 .נשמעת האזעקה כאשר אוטומטי באופן ההתחלתי לערך מתאפס לאחור הספירה זמן. המצבים

 .כלשהו כפתור על לחץ האזעקה להפסקת

 

  שעון מעורר –אזעקה 

 

 שניות 10- כ במשך יישמע אזעקה צליל, מופעלת אזעקה כאשר. עצמאיות אזעקות חמש להגדיר ניתן

 השעון אם גם נכון זה. מראש שנקבע האזעקה לזמן מגיעה זמן שעון במצב השעה כאשר יום בכל

 .זמן שעון של במצב אינו

 .בשעה שעה בכל פעמיים בשעון לצפצוף שיגרום, שעה לפי זמן אות להפעיל גם ניתן

 אזעקה למצב להיכנס כדי

 האזעקה מצב לבחירת C -ב השתמש

 להלן שמוצג כפי צוגההת לשינוי תגרום זו פעולה •

 



 כיוון שעון מעורר

 השעה שמוצגת עד( AL5, SIG -ל AL1) האזעקות בין לגלול כדי D -ב השתמש, האזעקה במצב. 1

 .להגדיר שברצונך

 

 .ההגדרה מסך זהו. להבהב מתחיל האזעקה שזמן עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק. 2

 זה בשלב ומטיאוט באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 .לדקה השעה הגדרות בין המהבהב את להזיז כדי C על לחץ. 3

 .אותה לשנות כדי( -) -וב)+(  D -ב השתמש, מהבהבת שהגדרה בזמן. 4

( מחוון ללא) כאל כראוי השעה את להגדיר הקפד, שעות 12 של בתבנית האזעקה זמן הגדרת בעת •

 (.PM מחוון. )הצהריים אחר או

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ. 5

 האזעקה לבדיקת

 .האזעקה את להשמיע כדי D על ארוכה לחיצה לחץ, אזעקה במצב

 

 שעה לפי הזמן אות או אזעקה של השבתה או להפעלה

 

 .הרצויה זו שתוצג עד( AL5, SIG -ל AL1) האזעקות בין לגלול כדי D -ב השתמש, האזעקה במצב. 1

 .לכיבוי הפעלה בין לעבור כדי A על לחץ, הרצוי יהשעת האות או האזעקה נבחרה כאשר. 2

 לפי זמן האות כאשר) מופעל השעה זמן ומחוון( מופעלת אזעקה כל כאשר) פועל האזעקה מחוון •

 .המצבים בכל מוצגים( מופעל שעה

 נשמעת אזעקה לעצירת

 .כלשהו כפתור על לחץ

 

 אזעקה של לאחור ספירה

 



  יהבהב האזעקה של כיבוי/  הפעלה מחוון, האזעקה זמן גדרתה לפני לשעה מגיע הנוכחי הזמן כאשר

 .זמן במצב נמצא שהשעון בזמן תוצג האחרונות הדקות 60 של לאחור ספירה

 הערה

 כשתי למשך השבוע יום את או השניות את תציג אזעקה של לאחור ספירה כדי תוך A על לחיצה •

 .שוב תוצג לאחור הספירה, מכן לאחר. שניות

 השבוע יום או השניות, אזעקה של לאחור ספירה בזמן אחר ממצב זמן שעון למצב כנסנ כשאתה •

 .תוצג לאחור הספירה, מכן לאחר. שניות שתי למשך יוצגו

 קודמת אזעקה של לאחור שספירה בזמן מתחילה אחרת לאזעקה אזעקה של לאחור ספירה אם •

 .תישמע שלה והאזעקה אפסל תגיע המתמשכת לאחור הספירה לאחר תוצג היא, מתבצעת כבר

 

 תאורה

 אוטומטית תאורה מפעיל השעון של האוטומטי התאורה מתג. בחושך קלה קריאה מאפשרת הארה

 .שלך הפנים לכיוון השעון את מכוון אתה כאשר

 האוטומטי התאורה מתג את להפעיל כדי •

 ידני באופן תאורה להפעלת

 .שהוא מצב בכל B על לחץ

 מהם באחד לבחור כדי שלמטה ךבהלי להשתמש באפשרותך •

  כתאורה שניות שלוש או שניות 1.5

 להגדרת בהתאם, שניות שלוש או שניות 1.5- כ במשך מוארים יישארו הפנים, B על תלחץ כאשר

 .הנוכחי התאורה משך

 .הנוכחי האוטומטי המתג להגדרת קשר ללא תאורה מפעילה שלעיל הפעולה •

 

 !ָחׁשּוב

 עדשת על ישירות תסתכל אל. סגול אולטרה אור פולטת דיודה הוא האנלוגי האזור של האור מקור •

 .האור מקור

 .אחרת למטרה בו להשתמש כדי זה משעון האור מקור את להסיר תנסה אל •

 .שש בשעה שנמצא האור למקור ישירות תסתכל אל •

 התאורה משך לשינוי

 .ADJ וגתלתצ עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

 זה בשלב מהדרך אוטומטית זזות והדקה השעה מחוגי •



 (.LT3 או LT1) הנוכחי התאורה משך שמוצג עד ההגדרות בין לעבור כדי C -ב השתמש. 2

 (.מוצג LT1) שניות 1.5 -ל( מוצג LT3) שניות שלוש בין התאורה משך את להחליף כדי D על לחץ. 3

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ, רוצה שאתה כפי היא שההגדרה לאחר. 4

 

 האוטומטי האור

 

 לתאורה גורמת האוטומטי התאורה מתג הפעלת

 .מצב בכל להלן כמתואר שלך היד כף פרק את מציב שאתה פעם בכל להפעיל

 .התאורה להידלקות גורמת מעלות 40- מ יותר אליך טייתוה ואז לקרקע המקביל למצב השעון הזזת

 

 !ַאזָהָרה

 התאורה מתג באמצעות בשעון מסתכל שאתה פעם בכל בטוח במקום נמצא שאתה תמיד ודא •

. לפציעה או לתאונה לגרום העלולה אחרת בפעילות עיסוק או ריצה בעת במיוחד היזהר. האוטומטי

 דעתך את תסיח או תבהיל לא האוטומטי התאורה מתג באמצעות פתאומית שתאורה גם דאג

                                                                                                                                     .סביבך לאחרים

 אופניים על שרכב לפני מושבת שלו האוטומטי התאורה מתג כי וודא, השעון את עונד אתה כאשר •

 האוטומטית התאורה מתג של מכוונת ולא פתאומית הפעלה. אחר מנועי רכב כל או אופנוע מפעיל או

 .קשה בגוף ולפגיעה דרכים לתאונת לגרום שעלולה, דעת הסחת ליצור עלולה

 הערה

 רכאש רק תאורה מפעיל האוטומטי התאורה שמתג כך, מלאה אוטומטית LED נורית כולל זה שעון •

                               .בוהק שמסביב האור אם תאורה מפעיל אינו הוא. מסוימת לרמה מתחת נמצא הזמין האור

 אחד קיים כאשר, מושבתת/  המופעלת להגדרתו קשר ללא, מושבת תמיד האוטומטי התאורה מתג •

 .הבאים מהתנאים

 אזעקה שנשמעת בזמן

 טומטיהאו התאורה מתג של השבתה או להפעלה

 בין האוטומטי התאורה מתג את להחליף כדי שניות כשלוש למשך B מקש את החזק, זמן שעון במצב

 (.מוצג לא מחוון) ומושבת( מוצג מחוון) מופעלת

 



                           .מופעל האוטומטי התאורה מתג כאשר המצבים בכל מופיע האוטומטי התאורה מתג מחוון •

 4 לרמה יורדת שהסוללה פעם בכל אוטומטי באופן מושבת ומטיהאוט התאורה מתג •

 בתאורה זהירות אמצעי

                                                                       .ישיר שמש באור נראית היא כאשר ההארה את לראות קשה •

                                                                               .אזעקה שנשמעת פעם בכל אוטומטית נכבית הארה •

 .בסוללה נגמר בתאורה תכוף שימוש •

 אוטומטית תאורה למתג זהירות אמצעי

 להפעלה לגרום עלולות זרועך רטט או זרועך תנועת, היד כף פרק של הפנימי בחלק השעון ענידת •

 את השבת, הסוללה של התרחקות למנוע כדי. הפנים ולהארת האוטומטי התאורה מתג של תכופה

 של תכופה לתאורה לגרום העלולות בפעילויות עוסק שאתה פעם בכל האוטומטי התאורה מתג

                                                                                                                                           .הפנים

 לגרום יכול מופעל האוטומטי התאורה מתג כאשר שלך לשרוול מתחת השעון את שלשעון לב שים •

                                                                                      .הסוללה את לרוקן ויכול הפנים של תכופה לתאורה

 וודא. למקבילה מתחת או מעל מעלות 15 -מ יותר היוי השעון פני אם תידלק לא שהתאורה ייתכן •

                                                                                                         .לקרקע מקביל שלך היד שגב

 לכיוון מופנה השעון את מחזיק אתה אם גם, מראש המוגדר התאורה משך לאחר נכבית הארה •

                                                                                                                                       .שלך הפנים

 אם. האוטומטי התאורה מתג של תקינה לפעולה להפריע עלולים מגנטי כוח או סטטי חשמל •

 אותו להטות ואז( לקרקע במקביל) ההתחלה למצב שעוןה את להחזיר נסה, נדלקת לא התאורה

 החזיר ואז לצידך שתיתלה כך למטה עד הזרוע את זרוק, עובד לא זה אם. שלך הפנים לכיוון חזרה

                                                                                                                                       .שוב אותה

 זה צליל. ואחורה קדימה מנער הוא כאשר מהשעון המגיע מאוד קלוש לחיצה בצליל ותבחין יתכן •

 .בשעון בעיה על מעיד ואינו, האוטומטי התאורה מתג של מכנית הפעלה ידי על נגרם

 

 כיול מחוגי השעון 

אם זה ים לזמן הדיגיטלי, למחוגים לא להיות תואממגנטיות או השפעה חזקים יכולים לגרום 

 יש לבצע כיול של השעוןקורה, 

 .זמן במצב זהים הדיגיטלי והזמן האנלוגי הזמן כאשר בית מיקום בהתאמת צורך אין •

 .H.SET שתוצג עד שניות כחמש למשך לחוץ עליו ושמור לחוץ A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .שלהן הבית עמדת שזו, 12 לשעה לעבור צריכות ודקה שעהמחוגי ה •

 שמור. עדיין הכפתור את תשחרר אל, לחוץ A שתחזיק לאחר שניות כשתי יופיע ADJ -ש למרות •

 שעותמחוגי הל יגרום זה. A כפתור את שחרר, מופיע H.SET כאשר. H.SET להוצגת עד לחוץ עליו

 .12 לשעה לעבור והדקות

 שלוש או שתיים במשך פעולה שום תבצע לא אם אוטומטי באופן קבועה זמן לקביעת יחזור השעון •

 .יישמר נקודה אותה עד בהגדרות שביצעת שינוי כל. דקות

 .3 לשלב קפצו, שלהן הבית עמדת זו, 12 בשעה כולן והדקה השעה מחוגי אם

 .והדקות השעהמחוג  מיקום את להתאים כדי( -) B -ו)+(  D -ב השתמש. 2



 תנועת, תחילתה לאחר. גבוהה במהירות לנוע זלזו תגרום הלחצנים אחד על ממושכת לחיצה •

 על לחץ, המהירה היד תנועת את לעצור כדי. הכפתור את תשחרר אם גם תמשיך המהירה המחוג

 .כלשהו כפתור

 אם. הדקה של סיבובים 12 לאחר אוטומטית תיפסק)+(  D בכפתור שהתחילה מהירה מחוג תנועת •

 .הדקה של אחד ובסיב לאחר ייפסק זה(, -) B כפתור עם תתחיל

 .קבוע זמן לתזמון ולחזור הבית עמדת מתיקון לצאת כדי A על לחץ. 3

 הערה

 ידי על המצוין שהזמן לוודא ובדוק הזמן שעון למצב היכנס, בית מיקום התאמת ביצוע לאחר •

 .הבית מיקום של התאמה שוב בצע, לא אם. זהים הדיגיטלי והזמן האנלוגיות המחוגים

 

 דיגיטלי במידע נוחה פייהלצ מחוגים הזזת

 .יותר טוב דיגיטלי מידע להציג מנת על המחוגים את להזיז כדי להלן בהליך להשתמש תוכל

 הערה

 .נמוכה שהסוללה בזמן יזוזו לא המחוגים •

 

 דיגיטלי במידע לצפייה המחוגים את להזיז

 HANDS למחוון יגרום C שחרור". HAND" ההודעה להופעת עד שניות כשתי למשך C מקש את החזק

 .ינועו והידיים להבהב

 

 הרגיל למצבם המחוגים את להחזיר

 ".HAND" ההודעה להופעת עד שניות כשתי למשך C מקש את החזק

 

 הערה

 .כשעה במשך פעולה שום תבצע לא אם הרגיל למקומן גם יחזרו המחוגים •

 מצב או טיימר מצב, שעון זמן במצב הגדרה מסך שתציג פעם בכל אוטומטית ינועו גם המחוגים •

 אם, זאת עם. רגיל זמן לתזמון יחזרו שהמחוגים לכך תביא הגדרה ממסך יציאה כלל בדרך. אזעקה

 תצא כאשר לצפייה יועברו הן, ההגדרה מסך את כשהצגת דיגיטלי במידע לצפייה הועברו המחוגים

 .ההגדרה ממסך

 .זמן למצב ולעבור הרגיל םלמצב המחוגים את להחזיר כדי שניות כארבע למשך C את החזק •

 



 אחרות הגדרות

 או להפעיל באפשרותך. השעון מכפתורי אחד על לוחץ שאתה פעם בכל נשמע הכפתור פעולת צליל

 .הצורך לפי הכפתור פעולת צליל את להשבית

 

 טיימר ומצב שעה לפי הזמן אות, האזעקה אזעקת, הלחצנים פעולת צליל את תשבית אם גם •

 .כרגיל עליםפו לאחור לספירה

 הכפתור פעולת צליל של השבתה או להפעלה

 .ADJ לתצוגת עד שניות כשניים למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

 זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 (.KEY או MUTE) הנוכחי הכפתור פעולת צליל שמוצג עד הגדרות בין לעבור כדי C -ב השתמש. 2

 (.MUTE) ומושבת( KEY) מופעל בין הכפתור פעולת צליל את להחליף כדי D על לחץ. 3

 .ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ, רוצה שאתה כפי היא שההגדרה לאחר. 4

 הערה

 .זמין אינו הכפתור לתפעו צליל כאשר המצבים בכל מוצג ההשתקה מחוון •

 

 בחשמל חיסכון של השבתה או להפעלה

 

 .ADJ לתצוגת עד שניות כשתי למשך A מקש את החזק, זמן שעון במצב. 1

 .ההגדרה מסך זהו. לשמאל מימין יגללו העיר ושם העיר קוד, A את משחרר כשאתה

  זה בשלב אוטומטי באופן מהדרך יעברו והדקה השעה מחוגי •

 בתצוגה ההגדרות בין לעבור כדי C -ב השתמש. 2

 (.PSOF או PSON) הנוכחית בחשמל החיסכון הגדרת שתוצג עד

 (.PSOF) ומושבת( PSON) מופעל בין בחשמל חיסכון בין לעבור כדי D על לחץ. 3

 ההגדרה ממסך לצאת כדי A על לחץ, רוצה שאתה כפי היא שההגדרה לאחר. 4


